
Uwaga: Wypełniony formularz należy złożyć w szkole w terminie do 18 marca 2022 r. do godz.15.00

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej

 Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku

 na rok szkolny 2022/2023

Wszystkie pola proszę wypełnić pismem drukowanym.

• Dane dziecka:

Imię/imiona i nazwisko dziecka

Data i miejsce  urodzenia

PESEL dziecka

Adres zameldowania

Adres miejsca zamieszkania

Nazwa i adres szkoły obwodowej

( w przypadku dzieci spoza obwodu)

*

Dziecko odbyło wymagane przygotowanie 
przedszkolne (nazwa i adres przedszkola)

*

• Dane rodziców/opiekunów dziecka:

Imię i nazwisko matki/opiekunki

Adres miejsca zamieszkania

Numer telefonu

Adres poczty elektronicznej

Imię i nazwisko ojca/opiekuna

Adres miejsca zamieszkania

Numer telefonu

Adres poczty elektronicznej

*dotyczy dzieci spoza obwodu

3. Dodatkowe dołączone do zgłoszenia informacje o dziecku (art. stan zdrowia, orzeczenie lub

opinia  poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  potrzeba  szczególnej  opieki,  stosowana

dieta, zalecenia lekarskie, art.)



tak                                nie

Oświadczenie wnioskodawcy

Niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane zawarte we wniosku oraz oświadczeniach
–  dokumentach  dołączonych  do  wniosku  rekrutacyjnego  są  prawdziwe.  Jestem  świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Zapoznałem się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych załączoną do  karty 
zgłoszenia.

Czarnoborsko, dnia .........................                                      

.....................................................
         (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych podczas rekrutacji do 
placówki
 

• Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
 Publiczna Szkoła Podstawowa im.Juliana Tuwima  w Czarnoborsku



• Z kim możesz skontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych? 
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz 
skontaktować się:
 
Bezpośrednio z Administratorem: Publiczna Szkoła Podstawowa im.J.Tuwima w Czarnoborsku,  
Czarnoborsko10, 56-210 Wąsosz
Numer telefonu: 65 543 60 77
Adres email: pspczarnoborsko@o2.pl

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: 
Jędrzej Bajer
Numer telefonu: 533 80 70 40
Adres email: iod@odoplus.pl
 

• Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

 
CEL PRZETWARZANIA

 
PODSTAWA PRAWNA
 

Przetwarzanie danych osobowych 
odbywa się w celu realizacji zadań 
statutowych i ustawowych 
wynikających w szczególności z 
prawa oświatowego tj. w celu 
przeprowadzenia rekrutacji do 
szkoły

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
ustawa prawo oświatowe, 
Ustawa o systemie oświaty o systemie oświaty

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
dokumentacji przebiegu nauczania, 
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
rodzajów tej dokumentacji

• Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób, który wiąże się z zautomatyzowanym 
podejmowaniem decyzji, m.in. takim jak profilowanie?

Nie profilujemy osób
• Komu przekazywane będą Twoje dane osobowe i kto będzie miał do nich dostęp?

Z uwagi na fakt, iż jesteśmy placówką oświatową musimy spełniać zarówno obowiązki nałożone 
prawem, ale także musimy zapewnić odpowiednią organizację pracy całej placówki.

W związku z czym Twoje dane mogą być przekazywane do:
• podmiotów świadczących usługi teleinformatyczne w celu obsługi oprogramowania 

informatycznego na podstawie podpisanych umów powierzenia, oraz organy władzy 
publicznej celem realizacji obowiązków prawnych
Dostęp do danych osobowych Pana/Pani oraz Pana/Pani dziecka mogą mieć:

• uprawnieni pracownicy naszej placówki,

• Przez jaki czas przetwarzane będą Twoje dane osobowe?
Jeśli dziecko zostanie przyjęte do szkoły, dane osobowe przetwarzane będą przez okres 



edukacji dziecka w naszej placówce, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa. W przypadku nie przyjęcia dziecka do szkoły, dane 
osobowe szkoła będzie przetwarzać przez okres 1 roku zgodnie z wymaganiami 
archiwalnymi 

• Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?
Przekazanie przez Ciebie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże jest 
konieczne w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych,

• Jakie są Twoje prawa?
• W przypadku danych osobowych wymaganych przepisami prawa masz prawo do: żądania 

od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, oraz wniesienia
skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Nie masz 
prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych – nie możemy usunąć ani zaprzestać przetwarzać twoich 
danych ponieważ zgodnie z przepisami prawa musimy przechowywać twoje dokumenty 
przez okres zgodny z wymaganiami archiwalnymi

Czarnoborsko, ………………………….

                                                                    (data)

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających 

wizerunek mojego dziecka 

……………………………………………………………………………………………………………..  

(Imię i nazwisko)

zarejestrowanych podczas zajęć organizowanych przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Juliana Tuwima 

w Czrnoborsku na:

[  ] stronie internetowej szkoły, 

[  ] profilach internetowych zarządzanych przez szkołę (Facebook)

[  ] w mediach w celu informacji  i promocji placówki. 

INFORMACJA 
Przyjmuję do wiadomości, iż: 



 

• Administratorem  danych  osobowych  jest:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku, Czarnoborsko 10, 

56-210 Wąsosz

• Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych  jest  Jędrzej  Bajer  tel.  533  80  70  40  e-mail:
iod@odoplus.pl

• Podane  dane  osobowe  będą  przetwarzane  na  podstawie  niniejszej  zgody  przez  cały  okres
edukacji dziecka w placówce lub do odwołania zgody. 

• Dane  nie  będą  udostępniane  podmiotom  innym  niż  podmioty  upoważnione  na  podstawie
stosownych przepisów prawa. 

• Przysługuje  mi  prawo  żądania  dostępu  do  podanych  przeze  mnie  danych  osobowych,  ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania. 

• Ponadto,  przysługuje  mi  prawo  do  cofnięcia  wyrażonej  zgody  w  dowolnym  momencie.
Powyższe  nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie
wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem. 

• Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. 

• Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. 

……….……………………,    ………..………………………………… data i 
czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

Czarnoborsko, ………………………….

                                                                    (data)

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę  na publikowanie danych osobowych mojego dziecka w postaci Imienia i
Nazwiska oraz klasy na stronie internetowej szkoły w przypadku udziału dziecka w konkursach
i innych wydarzeniach kulturalnych w celu prowadzenia kroniki i promocji szkoły

INFORMACJA 
Przyjmuję do wiadomości, iż: 

 

• Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima   w
Czarnoborsku, Czarnoborsko 10, 56-210 Wąsosz

• Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych  jest  Jędrzej  Bajer  tel.  533  80  70  40  e-mail:
iod@odoplus.pl

• Podane  dane  osobowe  będą  przetwarzane  na  podstawie  niniejszej  zgody  przez  cały  okres
trwania edukacji szkolnej. 



• Dane  nie  będą  udostępniane  podmiotom  innym  niż  podmioty  upoważnione  na  podstawie
stosownych przepisów prawa. 

• Przysługuje  mi  prawo  żądania  dostępu  do  podanych  przeze  mnie  danych  osobowych,  ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

• Ponadto,  przysługuje  mi  prawo  do  cofnięcia  wyrażonej  zgody  w  dowolnym  momencie.
Powyższe  nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie
wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem. 

• Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. 

• Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

……….……………………,    ………..………………………………… data i 
czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

Uwaga: Wypełniony formularz należy złożyć w szkole w terminie do 31 marca 2022 r. do godz.15.00

OŚWIADCZENIE

potwierdzenie przez rodzica/ opiekuna prawnego 
kandydata woli przyjęcia 

dziecka do klasy I
 Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku 

na rok szkolny 2022/2023

Imię rodzica:

Nazwisko rodzica:

Adres zamieszkania rodzica :

Adres zameldowania rodzica:



Niniejszym potwierdzam wolę przyjęcia mojej córki/mojego syna 

Imię:

Nazwisko:

do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku  na rok szkolny 
2022/2023
 

PODPIS RODZICÓW/

(opiekunów prawnych)

Czarnoborsko, ………….. 2022 roku,



Wniosek o przyjęcie dziecka do 

 Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku

 na rok szkolny …………

do kl……………..

Wszystkie pola proszę wypełnić pismem drukowanym.

• Dane dziecka:

Imię/imiona i nazwisko dziecka

Data i miejsce  urodzenia

PESEL dziecka

Adres zameldowania

Adres miejsca zamieszkania

Nazwa i adres szkoły obwodowej

( w przypadku dzieci spoza obwodu)

*

Dziecko odbyło wymagane przygotowanie 
przedszkolne (nazwa i adres przedszkola)

*



• Dane rodziców/opiekunów dziecka:

Imię i nazwisko matki/opiekunki

Adres miejsca zamieszkania

Numer telefonu

Adres poczty elektronicznej

Imię i nazwisko ojca/opiekuna

Adres miejsca zamieszkania

Numer telefonu

Adres poczty elektronicznej

*dotyczy dzieci spoza obwodu

3. Dodatkowe dołączone do zgłoszenia informacje o dziecku (art. stan zdrowia, orzeczenie lub

opinia  poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  potrzeba  szczególnej  opieki,  stosowana

dieta, zalecenia lekarskie, art.)

tak                                nie

Oświadczenie wnioskodawcy

Niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane zawarte we wniosku oraz oświadczeniach
–  dokumentach  dołączonych  do  wniosku  rekrutacyjnego  są  prawdziwe.  Jestem  świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Zapoznałem się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych załączoną do  wniosku.



Czarnoborsko, dnia .........................                                      

.....................................................
         (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych podczas rekrutacji do 
placówki
 

• Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
 Publiczna Szkoła Podstawowa im.Juliana Tuwima  w Czarnoborsku

• Z kim możesz skontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych? 
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz 
skontaktować się:
 
Bezpośrednio z Administratorem: Publiczna Szkoła Podstawowa im.J.Tuwima w Czarnoborsku,  
Czarnoborsko10, 56-210 Wąsosz
Numer telefonu: 65 543 60 77
Adres email: pspczarnoborsko@o2.pl

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: 
Jędrzej Bajer
Numer telefonu: 533 80 70 40
Adres email: iod@odoplus.pl
 

• Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

 
CEL PRZETWARZANIA

 
PODSTAWA PRAWNA
 

Przetwarzanie danych osobowych 
odbywa się w celu realizacji zadań 
statutowych i ustawowych 
wynikających w szczególności z 
prawa oświatowego tj. w celu 
przeprowadzenia rekrutacji do 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
ustawa prawo oświatowe, 
Ustawa o systemie oświaty o systemie oświaty

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
w sprawie sposobu prowadzenia przez 



szkoły publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
dokumentacji przebiegu nauczania, 
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
rodzajów tej dokumentacji

• Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób, który wiąże się z zautomatyzowanym 
podejmowaniem decyzji, m.in. takim jak profilowanie?

Nie profilujemy osób

• Komu przekazywane będą Twoje dane osobowe i kto będzie miał do nich dostęp?
Z uwagi na fakt, iż jesteśmy placówką oświatową musimy spełniać zarówno obowiązki nałożone 
prawem, ale także musimy zapewnić odpowiednią organizację pracy całej placówki.

W związku z czym Twoje dane mogą być przekazywane do:
• podmiotów świadczących usługi teleinformatyczne w celu obsługi oprogramowania 

informatycznego na podstawie podpisanych umów powierzenia, oraz organy władzy 
publicznej celem realizacji obowiązków prawnych
Dostęp do danych osobowych Pana/Pani oraz Pana/Pani dziecka mogą mieć:

• uprawnieni pracownicy naszej placówki,

• Przez jaki czas przetwarzane będą Twoje dane osobowe?
Jeśli dziecko zostanie przyjęte do szkoły, dane osobowe przetwarzane będą przez okres 
edukacji dziecka w naszej placówce, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa. W przypadku nie przyjęcia dziecka do szkoły, dane 
osobowe szkoła będzie przetwarzać przez okres 1 roku zgodnie z wymaganiami 
archiwalnymi 

• Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?
Przekazanie przez Ciebie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże jest 
konieczne w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych,

• Jakie są Twoje prawa?
• W przypadku danych osobowych wymaganych przepisami prawa masz prawo do: żądania 

od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, oraz wniesienia
skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Nie masz 
prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych – nie możemy usunąć ani zaprzestać przetwarzać twoich 
danych ponieważ zgodnie z przepisami prawa musimy przechowywać twoje dokumenty 
przez okres zgodny z wymaganiami archiwalnymi




